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Autorka se ve své práci zaměřuje na postupný vývoj vědomí romské identity a s ní spojených tradic, 

postojů a zvyků v její vlastní rodině, která pochází několik generací asimilačním procesem. Po  

úvodním stanovení cílů práce věnuje autorka následující kapitolu metodice a v další části se podrobně 

věnuje náboženství, tradicím a zvykům sledované rodiny. Zjištěné empirické údaje, získané rozhovory 

se zvolenými respondenty (členy zkoumané rodiny), zasazuje do širších souvislostí a srovnává je 

s teoretickými poznatky, získanými z relevantní odborné literatury. Ve shrnujících kapitolách v 

závěrečné části práce poté komentuje a hodnotí badatelský výtěžek. 

 Ačkoli se z titulu práce zdá, že jejím tématem je jedna z důležitých oblastí romistiky, jedná se ve 

skutečnosti o úzce zaměřenou sondu (což se jistě mělo projevit v názvu práce), která vykazuje některé 

(ač ne všechny) metodické a formální rysy kvalitativního výzkumu. Autorka zpracovala úctyhodné 

množství relevantní odborné literatury, to jistě patří k silným stránkám práce. 

 Sledovaný vzorek je ovšem z metodologického hlediska do jisté míry problematický. Autorka zkoumá 

vlastní rodinu. Toto metodologické úskalí nelze zcela přesvědčivě vyřešit tím že autorka opakovaně 

upozorňuje na nezobecnitelnost a subjektivnost badatelských výsledků a závěrů. (Pokud by totiž 

badatelské výsledky byly zcela nezobecnitelné a zcela subjektivní, pak nemohou být prezentovány 

formou diplomové práce). Pokud mají být nějakým způsobem využitelné k dalšímu bádání, musí být 

zařaditelné do širších souvislostí, což ostatně autorka docela úspěšně dělá. Další komplikací autorčina 

badatelského počinu je skutečnost, že zkoumaný vzorek, tedy autorčina vlastní rodina, je vlastně velmi 

jedinečný a specifický. Nejedná se totiž o typickou čistě romskou rodinu, která by procházela 

zobecnitelnými procesy asimilace. Je to rodina již několikátou generaci smíšená (sňatky s neromskými 

partnery), a tím je vše, co autorka ve svých rozhovorech zjistila, velmi zásadním způsobem 

kvalifikováno. Týká se to specificky jen smíšených rodin. Analogickým vzorkem, který by dovolil 

alespoň nějakou míru zobecnění, by totiž nebyla asimilující se romská rodina, ale další rodina žijící 

několikátou generaci ve smíšených manželstvích. 

 Ještě větším úskalím, vyplývajícím z autorčiny metodické volby, je skutečnost, že ona sama jako 

tazatelka, která provádí šetření, je blízká příbuzná všech respondentů a s jedním z nich je dokonce 

totožná. Ani tuto skutečnost nelze přejít autorčiným opakovaným konstatováním, že stále reflektovala 

skutečnost, že je sama součástí zkoumaného vzorku. Daleko větším problémem je totiž fakt, že 

respondenti odpovídali v rozhovorech nikoli badatelce konající kvalitativní výzkum sledované 

problematiky, ale povídali si s vlastní vnučkou, vlastní dcerou, vlastní neteří, vlastní sestrou atd. Jejich 

odpovědi tedy nemohly mít charakter odpovědí poskytovaných  badatelům v oblasti kvalitativního 

výzkumu, byly nutně zásadním způsobem předznamenány rámcem rodinné intimity, ve kterém 

rozhovory probíhaly, a také konkrétním sebepojetím a sebeobrazem této rodiny (těžko si například 

představit situaci, kdy by autorka uvedla mezi svými badatelskými zjištěními i skutečnosti, které by 

vyznívaly vůči zkoumané rodině nelichotivě nebo byly v zásadním napění se sebeobrazem této rodiny). 

  To vše by samozřejmě bylo naprosto v pořádku, pokud by autorka chtěla napsat knížku o tom, jaký 

má jejich rodina vztah k romské identitě, k romským kořenům a k romským tradicím. Diplomová práce 

ale musí postupovat standardními metodami vědeckého bádání. Vzhledem k těmto úskalím se nabízelo, 

aby autorka zásadním způsobem přenesla těžiště práce na teoretickou rovinu a důkladněji a hlouběji 

pojednala problematiku romských zvyků, tradic a náboženství na základě relevantní odborné literatury 

z oblasti romistiky, kterou prostudovala. (V tom také spočíval návrh metodického přepracování práce, 

tak, aby mohla být hájena v rámci katedry religionistiky).   

 Autorka tento úkol do jisté míry splnila. Na druhé straně je pravda, že těžištěm a hlavním badatelským 



výtěžkem práce i v její přepracované verzi v jistém smyslu dál zůstávají rozhovory s příbuznými, tedy 

kvalitativní výzkum. Vůči výtkám týkajícím se metodologické problematičnosti tohoto badatelského 

podniku není možné se ohradit tím, že si je autorka vědoma subjektivnosti svého postupu a že musela 

stále reflektovat svojí vlastní angažovanost. Není možné na tyto výtky uspokojivě odpovědět ani tím, 

že je na samém počátku práce téměř na celou stránku citována obsáhlá pasáž z Hendlovy práce o 

kvalitativním výzkumu a následně je uvedeno několik dalších učebnicových citací. 

 Musím konstatovat, že k oborovému „přeorientování“ práce na práci religionistickou došlo jen zčásti.  

Je to škoda, protože předložená diplomová práce by mohla být skutečně velmi podnětným badatelským 

počinem. Závěrem shrnuji: velmi nerad musím vzhledem k výše uvedeným nedostatkům navrhnout 

hodnocení D. 
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